
บทที่ 2 
หลักนิยมพื้นฐานของหนวยรบพิเศษ 

 
1. กลาวทั่วไป 
 การปฏิบัติของหนวยรบพิเศษในสงครามไมตามแบบ ยอมแตกตางไปจากการปฏิบัติของหนวย
ทหารที่ทําการรบในสงครามตามแบบ เพราะจะมีลักษณะเฉพาะตัวตามสภาพแวดลอมของสนามรบใน
ระดับยุทธวิธี ยุทธการและยุทธศาสตร  นอกจากนี้ยังมีองคประกอบอื่น ๆ ที่มีสภาพที่เหมาะสมตอการ
ใชหนวยรบพิเศษมากกวาการใชหนวยรบตามแบบเพื่อสนองตอวัตถุประสงคเฉพาะทางทหาร ซ่ึง
อาจจะเปนหวงระยะเวลาในยามปกติ ใกลสงคราม หรือระหวางสงคราม การกําหนดภารกิจและ
บทบาทของหนวยรบพิเศษใหเปนไปตามวัตถุประสงคทางทหารดังกลาวขึ้นอยูกับการประยุกตใชงาน
ตามที่ผูบังคับบัญชาไดมอบหมาย 
 หลักนิยมการจัดหนวย และรูปแบบยุทธวิธีของหนวยรบพิเศษ จึงคอนขางออนตัวไปตาม
สภาพแวดลอมของสนามรบ แตความคลายคลึงกันกับหนวยรบตามแบบก็คือการใชหลักการพื้นฐาน
รวมกัน เชน หลักการสงคราม หลักการจัด อํานาจกําลังรบ หลักการวางแผนและการอํานวยการ เปนตน 
 
2. ลักษณะของการปฏิบัติการสงครามพิเศษ 
 2.1  ความหมายของการปฏิบัติการสงครามพิเศษ  คือ การปฏิบัติการที่หมายรวมถึงการใช
มาตรการตาง ๆ ทั้งทางทหารและแบบกึ่งทหารที่เกี่ยวของกับการสงครามนอกแบบ    การปองกันและ
ปราบปรามการกอความไมสงบและการปฏิบัติการจิตวิทยา   การปฏิบัติการตาง ๆ ดังกลาว จะกระทํา
โดยกําลังทหารหรือกําลังกึ่งทหารที่มีการจัดหนวยและรูปแบบการยุทธ การฝก และยุทโธปกรณเปน
พิเศษ     โดยเฉพาะ  เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคหลักในทางทหาร       ทางการเมือง ทางเศรษฐกิจ หรือ
ทางสังคมจิตวิทยา ดวยวิธีการรบนอกแบบในพื้นที่ของขาศึก พื้นที่ที่ขาศึกยึดครอง หรือพื้นที่ที่มีความ
ลอแหลม 
 หวงเวลาในการปฏิบัติสามารถดําเนินการไดทั้งใน ยามสงบ ยามขัดแยง หรือยามสงคราม อยาง
เปนอิสระ หรือประสานการปฏิบัติกับกําลังรบตามแบบ 
 การกําหนดรูปแบบของการรบไมตามแบบมักจะเกิดขึ้น เมื่อพิจารณาถึงสภาพแวดลอมในการ
ดําเนินการ ซ่ึงอาจจะเปนทางการเมืองหรือการทหาร ดังนั้นการปฏิบัติตามหลักนิยมในการปฏิบัติการ
จึงตองอาศัยเทคนิคของ การอําพราง การปกปด การปฏิบัติการลับ เพื่อปองกันผลเสียตอภาพลักษณและ
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ผลประโยชนของชาติ ซ่ึงการกําหนดวัตถุประสงคหรือความมุงหมายในการปฏิบัติจะอยูในกรอบของ
วัตถุประสงคทางยุทธศาสตร ยุทธการ และยุทธวิธีเปนหลัก 
 2.2  หลักนิยมในการปฏิบัติการสงครามพิเศษ 
  หนวยรบพิเศษจัดวาเปนทั้งหนวยกําลังรบและหนวยสนับสนุนทางการรบของกองทัพบก 
ดังนั้นการวางแผน การอํานวยการ การใชหนวยรบพิเศษจะตองสนับสนุนตอเปาหมายของกองทัพบก 
การดําเนินการสงครามพิเศษ สามารถดําเนินการไดในทุกสภาพแวดลอมทั้งในยามสงบ ยามขัดแยง 
และยามสงคราม ตามปกติแลวการปฏิบัติการของหนวยรบพิเศษจะเปนการปฏิบัติการรวมโดยเปนสวน
หนึ่งของแผนงานรวม และอาจเปนการปฏิบัติการในการยุทธรวม โดยเปนสวนหนึ่งของกิจกรรมที่
ดําเนินการดานความมั่นคง นอกจากนั้นยังอาจใหการสนับสนุนหนวยรบตามแบบ  บทบาทของหนวย
รบพิเศษจึงแตกตางไปตามสภาพแวดลอม  โดยทั่วไปแลวการปฏิบัติการสงครามพิเศษจะครอบคลุม
กิจกรรมหลัก ๆ ดังตอไปนี้ คือการสงครามนอกแบบ การปองกันและปราบปรามการกอความไมสงบ 
การปฏิบัติการจิตวิทยาและกิจการพลเรือน การปฏิบัติภารกิจโดยตรง การลาดตระเวนพิเศษ การ
ปองกันและปราบปรามการกอการราย  การปองกันภายในใหกับมิตรประเทศและกิจกรรมพิเศษอื่น ๆ 
ตามธรรมดาแลวการปฏิบัติสงครามไมตามแบบ ดวยการทําสงครามพิเศษไมวาจะเปนรูป สงครามนอก
แบบ การปองกันและปราบปรามการกอความไมสงบ และการปฏิบัติการจิตวิทยา หรืออ่ืน ๆ จะ
แตกตางจากการปฏิบัติในสงครามตามแบบ โดยพิจารณาจากระดับของความเสี่ยงหลาย ๆ ดานเชน การ
ปกปดอําพรางสถานะ หรืออําพรางการปฏิบัติ    ความมีอิสระในการสนับสนุนตนเอง การใชขาวกรอง
ที่กวางขวางในการวางแผนปฏิบัติการ รวมทั้งการพิจารณาใชกําลังกึ่งทหารเพื่อเสริมสรางศักยภาพ
อํานาจกําลังรบของฝายเรา 
 2.3 หนวยรบพิเศษ  
    เปนกําลังทหารที่มีการจัดหนวย จัดยุทโธปกรณและการฝกพิเศษเปนเครื่องมือสําคัญของ
กองทัพในทางยุทธศาสตร ยุทธการ หรือทางยุทธวิธี กําลังของหนวยรบพิเศษจะเปนกําลังที่มีความออน
ตัว การจัดตั้งหนวยรบพิเศษจะชวยลดคาใชจายในการเสริมสรางอํานาจรบตามตามแบบในการ
เตรียมการปองกันประเทศ หนวยรบพิเศษเปนหนวยงาน หรือเครื่องมือสวนหนึ่งของกองทัพบก ในการ
รักษาเสถียรภาพของชาติ เปนหนวยกําลังรบและหนวยสนับสนุนทางการรบของกองทัพบก การใช
หนวยรบพิเศษสนับสนุนกองทัพบกในการดําเนินการสงครามพิเศษจึงตองสามารถดําเนินการไดในทุก
สภาพแวดลอม บทบาทของหนวยรบพิเศษจึงแตกตางไปตามสภาพแวดลอมและระดับของภารกิจที่
กําหนดขึ้น  การจัดกําลังหนวยรบพิเศษมีความสัมพันธกับยุทธวิธีในรูปแบบตาง ๆ ในกรอบของ
สงครามพิเศษ การปฏิบัติของหนวยรบพิเศษอาจเปนสวนหนึ่งของการรบผสมเหลาของหนวยกําลังรบ
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ของกองทัพบก หนวยหลักและเล็กที่สุดในการดําเนินกลยุทธของหนวยรบพิเศษคือชุดปฏิบัติการรบ
พิเศษหรือหนวยระดับชุดอื่น ๆ เชน ชุดปฏิบัติการจิตวิทยา  เปนการจัดหนวยอยางงาย ๆ โดยการ
ผสมผสานกําลังคน เครื่องมือ และหลักนิยมในการปฏิบัติการเขาดวยกัน กําลังพลแตละนายจะทําหนาที่
ไดหลายอยาง การจัดกําลังของชุดปฏิบัติการรบพิเศษจะจัดจากกําลังพลที่มีอยูในหนวยรบพิเศษเปน
หลัก โดยประกอบดวยกําลัง 12 นาย นอกจากนั้นอาจจัดในรูปแบบอื่น ๆ โดยจัดเปนชุดยอย ๆ ลงไป 
เปนชุดปฏิบัติการ 6 นาย เชน ชุดบํารุงขวัญ ชุดปฏิบัติการ ชุดปฏิบัติการขาวลับ เปนตน นอกจากนี้การ
จัดหนวยปฏิบัติการอาจจะจัดเปนหนวยใหญในระดับกองรอย (เพิ่มเติมกําลังหรือหยอนกําลังก็ได) เชน 
กองรอยจูโจมของกองพันจูโจมซึ่งในการปฏิบัติภารกิจบางประการตองใชกําลังทั้งกองรอย 
3. บทบาทของหนวยรบพิเศษ 
 3.1 ยามปกติ 
  3.1.1  บทบาทในการปองปราม 
   หนวยรบพิเศษเปนหนวยซ่ึงมีขีดความสามารถทางยุทธศาสตร การมีสวนรวมในการฝก
รวม/ผสม เปรียบเสมือนเปนการแสดงพลังอํานาจทางทหารวิธีหนึ่ง ดวยการแสดงออกถึงขีด
ความสามารถทางทหาร การเขาไปมีสวนรวมในการปฏิบัติการยุทธในพื้นที่ที่มีปญหา  การปฏิบัติของ
หนวยรบพิเศษจะสงผลในทางยุทธศาสตรและทางจิตวิทยา รวมทั้งความลอแหลมในทางการเมือง  
  3.1.2 บทบาทในการปองกัน 
   ในภาวะปกติหนวยรบพิเศษจะไดรับมอบภารกิจอยางตอเนื่อง เชน การปฏิบัติการตาม
แผนปองกันประเทศ ซ่ึงในขั้นการเตรียมกําลังตั้งแตในยามปกตินั้นไดมีการกําหนดแนวความคิดในการ
ปฏิบัติไวอยางชัดเจน  นอกจากนั้นยังมีภารกิจพิเศษอื่น ๆ ที่กองทัพบกมอบหมาย หนวยรบพิเศษมี
ความออนตัวที่สามารถปรับใหเขากับสภาพแวดลอมทั้งภายนอกและภายในยุทธบริเวณได สวนความ
ออนตัวในการปรับสภาพแวดลอมภายในองคการหนวยรบพิเศษก็สามารถปรับใหออนตัวไดตาม
ลักษณะของกําลังพล เครื่องมือ และวิธีการปฏิบัติ เนื่องจากชุดปฏิบัติการรบพิเศษมีลักษณะเปนองคการ
ขนาดเล็กงายตอการปรับการปฏิบัติตามภารกิจ 
 3.2  ในยามขัดแยง 
  3.2.1 ในสถานการณของความขัดแยง ประเทศอาจจะถูกฝายตรงขามกดดันดวยมาตรการใด
มาตรการหนึ่งเชน มาตรการทางการเมือง มาตรการทางเศรษฐกิจ ในสภาพดังกลาวการใชกําลังรบตาม
แบบอาจไมเหมาะและอาจขยายความขัดแยงจนควบคุมไมได  การใชหนวยรบพิเศษจะเปนทางเลือก
ทางหนึ่งในลําดับตน ๆ แตหากความขัดแยงขยายตัวเพิ่มขึ้นก็อาจเปนบทบาทของหนวยกําลังรบตาม
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แบบที่ตองเขาปฏิบัติการ ซ่ึงหมายถึงระดับของสงครามจะขยายตัวมากขึ้น จากการตกลงใจเพิ่มการใช
พลังอํานาจทางทหารมากขึ้น 
  3.2.2 การดําเนินการสงครามพิเศษยามขัดแยงนั้น หากความขัดแยงไดเพิ่มระดับขึ้น ก็จะมีการ
ใชมาตรการทางทหารมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ขึ้นอยูที่โอกาส ทางเลือกและขีดความสามารถของฝายเราและฝาย
ขาศึก รวมทั้งบริบทของการเมืองระหวางประเทศ 
  3.2.3  หนวยรบพิเศษ  อาจทําสงครามกองโจร การตอตานการกอการราย การปฏิบัติภารกิจ
โดยตรง การกอวินาศกรรม การบอนทําลาย การลาดตระเวนพิเศษหรือภารกิจอื่น ๆ เพราะการ
เผชิญหนากันดวยกําลังรบตามแบบนั้นอาจทําใหความขัดแยงขยายตัวเพิ่มขึ้น เมื่อไดตกลงใจใชกําลัง
ทหารในระยะเวลาจํากัด จึงขึ้นอยูกับสภาพความพรอมรบของหนวยทหารที่มีการจัดเตรียมไวแลว ซ่ึง
หนวยรบพิเศษเปนหนวยหนึ่งที่มีการเตรียมความพรอมตั้งแตภาวะปกติ สามารถใชปฏิบัติการไดใน
ลําดับความเรงดวนตน ๆ ดังนั้นในการเขาปฏิบัติการภารกิจหนวยรบพิเศษจึงสามารถเขาปฏิบัติการได
ตั้งแตภาวะปกติ ขั้นเตรียมการและขั้นการทําสงครามไดอยางตอเนื่อง ทั้งนี้การปฏิบัติการของหนวยรบ
พิเศษจะสามารถปฏิบัติไดทั้งเชิงรุกและเชิงรับหรือผสมผสานควบคูกันไป 
 3.3  ยามสงคราม 
  3.3.1 ในสงครามจํากัดและสงครามทั่วไป หนวยรบพิเศษสามารถปฏิบัติการไดทั้งในระดับ
ยุทธศาสตร ยุทธการ และยุทธวิธี  การปฏิบัติการของหนวยรบพิเศษสามารถใชไดทั้งในพื้นที่ระวัง
ปองกัน พื้นที่การรบและพื้นที่สวนหลัง อยางไรก็ตามบทบาทขั้นตนของหนวยรบพิเศษ ก็คือการ
ปฏิบัติการและการสนับสนุนการปฏิบัติการในทางลึกโดยอยูในกรอบของแนวจํากัดการรุกของกําลังรบ
ตามแบบของฝายเรา การปฏิบัติการดังกลาวอาจขยายความลึกเขาไปในเขตหลังของขาศึกเพื่อคุกคามตอ
เสนทางคมนาคม ซ่ึงจะสงผลตอศักยภาพของขาศึก ผลการปฏิบัติของหนวยรบพิเศษจะกอใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงในเขตยุทธบริเวณ เพื่อใหฝายเราสามารถทดํารงขีดความสามารถที่เหนือกวาขาศึกเอาไว
ใหได 
  3.3.2 การปฏิบัติการพิเศษในระดับยุทธศาสตร หนวยรบพิเศษจะมุงทําลายขีดความสามารถ 
อํานาจกําลังรบของฝายขาศึกในระยะยาวอยางตอเนื่อง การปฏิบัติการพิเศษในระดับยุทธศาสตรมักจะ
เปนการโจมตี ริดรอน ขัดขวางและทําลายโดยตรงตอศักยภาพและพลังอํานาจของฝายขาศึกโดยมุงตอ
จุดศูนยดุล ระบบอํานวยการยุทธ ขวัญและเจตจํานงคในการสูรบของชาติขาศึก  รวมทั้งระบบการยิง
สนับสนุน สนามบินและเปาหมายทางยุทธศาสตรอ่ืน ๆ 
   ภารกิจที่ชุดปฏิบัติการรบพิเศษอาจไดรับมอบใหเขาไปปฏิบัติในดินแดนของขาศึกคือ 
   -  รวบรวมขาว 



 55

   -  พัฒนา และสนับสนุนการกอความไมสงบในพื้นที่เขตหลังขาศึก 
   -  กอกวน บอนทําลายระบบเศรษฐกิจของขาศึก เชน การปลุกระดมและการใชมวลชนใน
การเดินขบวนการนัดหยุดงาน เปนตน   
   -  ขัดขวาง ทําลายระบบโทรคมนาคม    และเสนทางในพื้นที่เขตหลังของฝายขาศึก 
  3.3.3. ในระดับยุทธการ หนวยรบพิเศษยังคงสนับสนุนแผนยุทธการของกองทัพบกในยุทธ
บริเวณเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคทางทหารในยุทธบริเวณ  ผูบัญชาการในยุทธบริเวณอาจใชหนวยรบ
พิเศษทําการขัดขวาง ร้ังหนวงการรุกคืบหนาของฝายขาศึก เพื่อใหไดเวลาในการเตรียมกําลังเพื่อเขา
ปฏิบัติการ 
   ภารกิจที่ชุดปฏิบัติการรบพิเศษอาจดําเนินการ เชน 
   - การลาดตระเวนหาขาวเพื่อรวบรวมขีดความสามารถ เปาหมายในทางทหารของฝาย
ขาศึก 
   - รบกวน ขัดขวางริดรอน ทําลายจังหวะการปฏิบัติของขาศึก 
   - หันเหและดึงกําลังหรือใหขาศึกกระจายกําลัง 
   - สนับสนุน เขารวมและขยายผลการปฏิบัติของขบวนการตอตาน          ในเขตหลังหรือ
ดินแดนขาศึก 
   - โจมตี หรือยึดรักษาคลังส่ิงอุปกรณและสิ่งอํานวยความสะดวกที่สําคัญในดินแดนของ
ขาศึก  เพื่อนํามาใชใหเกิดประโยชนตอฝายเราภายในเวลาจํากัดเพื่อรอการยุทธบรรจบ 
 3.3.4 การปฏิบัติการของหนวยรบพิเศษในระดับยุทธวิธี 
   ในระดับยุทธวิธี หนวยรบพิเศษจะสนับสนุนการปฏิบัติของหนวยรบตามแบบหรืออาจ
ขอรับการสนับสนุนจากกําลังรบตามแบบเมื่อพื้นที่ปฏิบัติการของทั้งสองฝายมีอิทธิพลตอกัน แตในการ
ใชหนวยรบพิเศษสนับสนุนหนวยรบตามแบบในการรบประชิดนั้น หนวยรบพิเศษจะขาดอํานาจการยิง 
ความคลองแคลวในการเคลื่อนที่และการสนับสนุนทางการรบบางอยาง       ที่อาจทําใหหนวยรบพิเศษ
ขาดประสิทธิภาพในการรบประชิดได 
   ชุดปฏิบัติการรบพิเศษอาจขาดความคลองแคลวในการเคลื่อนที่ และขาดการยิงสนับสนุน ถา
อยูเกินระยะยิงสนับสนุน การขาดปจจัยดังกลาว ชุดปฏิบัติการรบพิเศษอาจเลือกใชภูมิประเทศที่มี
ขอจํากัดในการใชยานพาหนะของขาศึกเพื่อริเร่ิมการปฏิบัติการ 
    ชุดปฏิบัติการรบพิเศษจะใชหลักการจูโจมเพื่อชดเชยอํานาจการยิง และการใชอํานาจการยิง
ดวยการจูโจมเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ในการรบประชิดของชุดปฏิบัติการรบพิเศษจะกระทําเมื่อ
มีความจําเปนจริง ๆ เทานั้น เพราะชุดปฏิบัติการรบพิเศษ ควรจะไดรับมอบภารกิจที่สําคัญระดับยุทธ
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ศาสตร และระดับยุทธการที่มีคุณคาสูง เชน การลาดตระเวนพิเศษ การปฏิบัติภารกิจโดยตรง เปนตน 
อยางไรก็ตามการมอบภารกิจใหหนวยรบพิเศษนั้นจะขึ้นอยูกับความสําคัญ ความเรงดวน และลักษณะ
ของเปาหมายวาเหมาะสมจะมอบใหหนวยรบพิเศษเพียงใด ทั้งนี้ตองพิจารณาคุณลักษณะของหนวยที่
เขาปฏิบัติการเปนสําคัญ 
  3.3.5 การปฏิบัติการพิเศษในพื้นท่ีเขตหลัง 
   ในสงครามจํากัดหรือสงครามทั่วไปนั้น หนวยรบพิเศษอาจปฏิบัติการในพื้นที่เขตหลัง
ของฝายเดียวกัน โดยในพื้นที่เขตหลังที่เกิดจากการปลดปลอยหรือถูกยึดครองโดยฝายเรา กําลังที่จะใช
ในการพิทักษพื้นที่เขตหลังอาจจะยังไมพรอม การจัดกําลังในการพิทักษพื้นที่เขตหลังอาจตองการความ
ชวยเหลือจากหนวยรบพิเศษ รวมทั้งการใหการสนับสนุนในภารกิจอื่น เชน การปองกันและ
ปราบปรามการกอความไมสงบ (ปปส.) โดยหนวยรบพิเศษจะใหความชวยเหลือและแนะนําตอคณะ
รัฐบาลที่พัฒนามาจากกลุมตอตานเดิมที่ไดรับการแตงตั้งใหปกครองพื้นที่ ซ่ึงลักษณะของการปองกัน
และปราบปรามการกอความไมสงบที่มอบใหกับคณะปกครองหรือรัฐบาลที่จัดตั้งขึ้นในพื้นที่ถูกยึด
ครอง หรือพื้นที่ปลดปลอยรวมทั้งการใหความชวยเหลือประเทศที่มีความสัมพันธอันดีกับเราในการ
ตอสูกับภัยคุกคามภายในเรียกวา "การปองกันภายในใหมิตรประเทศ" 
   มาตรการตาง ๆ      ในการพิทักษพื้นที่เขตหลังจะเปนมาตรการเชิงรับ ดังนั้นการจัดกําลัง 
การฝกอบรม การอํานวยการ และการสนับสนุนจะดําเนินการใหแกองคการที่จัดตั้งเพื่อทําการปกครอง
พื้นที่ เพื่อคนหาและทําลายผูกอความไมสงบ หรือกําลังหนวยรบพิเศษของขาศึกในพื้นที่ปลดปลอย 
นอกจานี้หากมีความจําเปนตองใชมาตรการที่เขมงวดแลว ชุดปฏิบัติการอาจจะตองดําเนินการพิทักษ
พื้นที่เขตหลังตามลําพังกอนในขั้นตน 
  3.3.6 การสถาปนาความมั่นคง 
   เมื่อการสูรบสิ้นสุดลง        หนวยรบพิเศษมีบทบาทสําคัญในการเสริมสรางความมั่นคง 
ในการอํานวยความสะดวกใหกับกําลังรบตามแบบของฝายเราเพื่อจัดเตรียมกําลัง ในการสรางความ
มั่นคงนั้นหนวยรบพิเศษอาจใหองคการปกครองที่จัดตั้งขึ้นในพื้นที่ปลดปลอยทําการสงเสริม ชวยเหลือ
หนวยกําลังรบตามแบบของฝายเราในพื้นที่ตอไป 
 


